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WACŁAW SERUGA*

Szanowni Państwo, 
Drodzy Czytelnicy
Ladies and Gentlemen, 
Dear Readers,

Piętnasty numer wydawnictwa nt. „Kompozycja w ar-
chitekturze” jest tematycznie nierozerwalnie związany 
z numerem 14/2015 wydawnictwa Środowisko Miesz-
kaniowe/Housing Environment nt. „Kompozycja w ur-
banistyce”. Został poświęcony zagadnieniom związa-
nym z kształtowaniem przestrzeni miejskich z punktu 
widzenia kompozycji architektonicznej i urbanistycznej.
Opublikowanych zostało 20 artykułów autorów repre-
zentujących jednostki naukowe ze Lwowa, Kijowa, Me-
diolanu, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Warszawy i Kielc. 
Prezentowane artykuły wpisują się w nurt tez autora 
przedstawionych we wprowadzeniu do nr 14/2015. 
Wyrażają indywidualne i oryginalne autorskie poglądy 
na temat wiodącej roli kompozycji przestrzennej w kre-
acjach architektoniczno-urbanistycznych.

Prezentowane zagadnienia kompozycji przestrzennej 
znalazły odbicie w dydaktyce nt. „Kompozycja w archi-
tekturze” Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkanio-
wego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. 
W niniejszym numerze znajdziecie Państwo interesujące 
prezentacje studenckich projektów architektoniczno-
-urbanistycznych jednorodzinnych domów wolnosto-
jących pokazujące różnorodne indywidualne kreacje 
i wizje rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych domów 
w nawiązaniu do krajobrazowego kontekstu, a także po-
szukiwania współczesnych form architektonicznych.  

Rok 2015 to rok Jubileuszu 70-lecia Politechniki Kra-
kowskiej i Wydziału Architektury, a także 45-lecia In-
stytutu Projektowania Urbanistycznego oraz 25-lecia 
Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego. 
Z okazji znaczących rocznic w życiu naukowo-dydak-
tycznym Wydziału i Uczelni pierwsze rozdziały wydaw-
nictwa zostały poświęcone tej tematyce.
Zapraszam Szanownych Państwa do zapoznania się 
z kolejnym numerem naszego wydawnictwa. Mam na-
dzieję, że spełni ono Państwa oczekiwania.

The fifteenth issue of the publication “Composition in Archi-

tecture” in terms of its subject matter is inseparable from the 

issue No. 14/2015 of the publication Środowisko Mieszkanio-

we / Housing Environment “Composition in Urban Planning”. 

It is devoted to topics connected with shaping urban spaces 

from the point of view architectural and urban composition. 

The publication features 20 papers by authors who repre-

sent scientific centres from Lviv, Kiev, Milan, Cracow, Łódź, 

Wrocław, Warsaw and Kielce. The papers correspond with 

the Author’s theses presented in the preface to the issue No. 

14/2015. They express individual and original views of their 

authors on the leading role of spatial composition in archi-

tectural and urban creations. 

The presented spatial composition topics have found their 

reflection in the didactic programme “Composition in Archi-

tecture”, taught at the Chair of Housing Environment of the 

Faculty of Architecture, Cracow University of Technology. In 

this issue you will find interesting presentations of students’ 

architectural and urban designs of one-family detached 

houses, demonstrating diverse individual creations and vi-

sions of functional and spatial solutions of houses, corre-

sponding to the landscape context, as well as the search of 

contemporary architectural forms. 

The year  2015 is a year of the 70th anniversary of the Cracow 

University of Technology and the Faculty of Architecture, as 

well as the 45th anniversary of the Institute of Urban Design 

and the 25th anniversary of the Chair of Housing Environ-

ment. The first chapters of this publication are devoted to 

this subject, to commemorate these important anniversaries 

in the scientific and didactic life of our Faculty and our Uni-

versity.

I encourage you to peruse this next issue of our publication. 

I do hope it will meet your expectations. 
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